
 

Beeklaan 167   2562AD Den Haag  

Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij 

mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis  

Verslag de tweede fase het project ‘migranten actief betrekken bij 

mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis’ 

 

Informatie bijeenkomsten mantelzorgers , 

In het kader van het project “ondersteuning en begeleiding van de Turkse 

en de Marokkaanse gemeenschap is het project bijeenkomsten in twee 

fase’s gepland en georganiseerd. In het eerste fase zijn is een groep 

mensen bij elkaar gekomen om met elkaar te uitwisselen op welke manier 

de betreffende doelgroep(en) te kunnen informeren over de situatie van 

mantelzorg en mantelzorgers en wat geëscaleerd is om niet gebruik te 

maken van allerlei mantelzorg voorzieningen in de wijk en de stad, 

vervolgens wordt naar deze groep mensen geluisterd op welke manier het 

beste is om een verwachtingsgericht werving te doen zodat belangstelling 

van Turkse bevolkingsgroepen te vergroten voor de deelname aan de 

bijeenkomsten. Vanuit verschillende kanten van Turkse gemeenschap 

hebben we (5 vrouwen en 2 jongeren vrijwilligers) een werkgroep bij 

elkaar geroepen om informatie bijeenkomsten goed te organiseren. 



De afspraak was om steeds nieuwe mensen te gaan weven zodat 

informatiebijeenkomsten niet steeds aan een groep mensen gericht wordt, 

daarom is gekozen voor elke informatie bijeenkomst een nieuwe werving 

te doen onder de Turkse gemeenschap.  Middel deze benadering is het 

mogelijk geweest een bereide groep mensen te werven en ontvangen , 

informeren en waar nodig was te individueel begeleiden, en door sturen 

naar des betreffende voorzieningen. In het verleden blijkt dat de 

doelgroep vrouwen en jongeren nauwelijks deel hadden genomen aan 

deze informatie bijeenkomsten,  daarom is in de tweede fase van dit 

project extra specifieke aandacht besteed aan jongeren en vrouwen, ook 

vanuit deze informatiebijeenkomsten  blijkt dat vaak vrouwen en jongeren   

zorgen voor een naaste, zij zorgen voor een gehandicapte dochter/zoon, 

vader/moeder, oom/tante dementerende ouder of bijvoorbeeld een  

familielid of buurvrouw/man die ziek is.  

Ook deze doelgroep vrouwen en jongeren (deelnemers) wisten/weten niet 

dat deze zorg in Den Haag op een georganiseerde manier uitgevoerd 

wordt en stimuleert en begeleid door professionele krachten van de 

diverse instanties. Deze zorg wordt uit plichtsgevoel, liefde, persoonlijke 

of betrokkenheid gegeven . Wanneer je als mantelzorgervragen hebt of de 

zorg erg intensief is, dan kan een steuntje in de rug soms prettig zijn.  

De deelnemers zijn niet op de hoogte over de voorzieningen en een 

aantallen die op de hoogte maken niet gebruik van 

mantelzorgvoorzieningen,   

Ook in deze tweede fase  zijn deelnemers volledig geïnformeerd over het 

belang van mantelzorg en mantelzorgvoorzieningen in de stad, en wie ze 

kan helpen als ze een vraag hebben. Mantelzorgers van Turkse afkomst 

hebben in de zorg voor hun naaste te maken met een aantal extra 

belastende factoren de gedachten en ideeën en of bevindingen van deze 

Turkse deelnemers  over mantelzorg is. De bijeenkomsten wijst uit dat 

allochtone mantelzorgers gemiddeld beduidend jonger zijn  en dat ze over 

een langere periode mantelzorg verlenen. Uit verschillende bevindingen 

van deelnemers blijkt dat onder   mantelzorgers van onder de 18, circa de 

helft tussen de 45 en 65 jaar oud is.  

Vrouwen verlenen vaak mantelzorg, en delen diverse mantelzorg 

activiteiten met hun kinderen en ook school gaande kinderen. Vanuit deze 

kennis en ervaringen die we vorige jaren gedaan hebben, hebben we ook 

in de tweede fase Turkse sprekende deskundig (en) uitgenodigd, gezien 

het feit dat deze deskundig(en)de  Traditie, culturele en morele 

opvattingen, schaamte, schuldgevoel, trots, opofferingsgezindheid en 



onbekendheid met de mogelijkheden – wat alles als rol speelt kent deze 

deskundig en win vertrouwen van de deelnemers Ook inschakelen we deze 

deskundig(en) omdat mensen nog steeds wantrouwen jegens de 

gemeente instanties hebben.  

Totaal zijn er 12 informatiebijeenkomsten georganiseerd, en gemiddeld 20 

personen hebben deelgenomen aan deze activiteiten, waarvan 8 

bijeenkomsten voor de vrouwen en 4 bijeenkomsten voor jongeren, in 

deze fase hebben totaal 240 vrouwen en jongeren deelnemers  

deelgenomen in de verschillende locaties van de zelforganisaties, en 

locatie van het Dialooghuis,  

De informatie bijeenkomsten zijn georganiseerd op de volgende data’s en 

locaties: 

Van 13 t /m 18 00 uur  

-25 okt. Groep vrouwen uit st .kizilpar  van 10 t/m 12 uur  
-28 okt. Groep vrouwen uit diversiteit van  19 t/m 22 uur11 november op 
vrijdag avond in Beeklaan’ thema’s over Mantelzorg voor oudere vrouwen. 

 
-30 okt. Groep manen  uit diversiteit  van   14 t/m 18 uur  

-03 nov. Groep vrouwen uit diversiteit van15 t/m 21 uur 



-11 nov. 2 Groep jong en vrouwen uit st. Gaxmudian van 17 t/m21.30 

 

-23 nov .groep vrouwen uit st. Azerbaycan van 12:30 t/m  14:30 uur  
-04-dec . groep manen uit stichting kizilpar van  15:00 t/m 18:00 uur 
-13dec. Groep vrouwen  uit st Azerbaycan van  12:30 t/m  14:30 uur   
-15 jan. Groep manen uit diversiteit in st.dialooghuis 16 t/m 18:00uur 
-22 Jan groep vrouwen uit diversiteit in st.dialooghuis 16 t/m18:00uur 
-29 Jan groep jongeren uit diversiteit in st.dialooghuis 19t/m 21:00uur 
-05 feb.2017 groep mannen uit diversiteit Dialooghuis 16 t/m 18.00uur  
 Resultaten:  
-Coördinatie vaan het project 3 mensen 
-werkgroep 5 vrouwen en 2 jongeren 
-12 bijeenkomsten, waarvan 8 voor vrouwen en 2 voor de jongeren 
-240 deelnemers 
-samenwerking met Turkse zelforganisaties 
Resultaten deelnemers: 
-informatie over mantelzorg 
-uitwisseling van kennis en informatie 
-kennis en inzicht over de voorzieningen in de wijk en stad 

Verwachtingen van de deelnemers;  

Middels deze weg horen we dat er nog veel belangstellende mensen zijn 

om deze bijeenkomsten bij te wonen willen, deze deelnemers willen graag 

begeleiding, ondersteuning en een continuïteit voor deze 

mantelzorgactiviteiten, aangezien ze met deze basis informatie , kennis en 

inzicht niet zelfstandig kunnen omgaan met de problemen die ze te maken 

hebben,  ze hebben nog meer behoefte om drempel naar 

maatschappelijke instanties te verkleinen en mantelzorgvoorzieningen 

goed te gebruiken. 



Wij mennen dat wij door middel van bovengenoemde activiteiten een 

duidelijke bijdrage hebben geleverd aan de doelstelling, die hieronder zijn 
genoemd. 

 Een voldoende basisinformatie om  voorkomen  tot Overbelasting 

van mantelzorgers   
 Mantelzorgers worden ondersteund en,  worden gehoord; 

 Beeld over socialenvoorzieningen, sociale kaart  

 

 

 

 



Starten  data’s  sep 2016 t/m maart 2017 

Van 13 t /m 18 00 uur  

-25 okt. Groep vrouwen uit st .kizilpar  van 10 t/m 12 uur  

-28 okt. Groep vrouwen uit diversiteit van  19 t/m 22 uur 

-30 okt. Groep manen  uit diversiteit  van   14 t/m 18 uur  

-03 nov. Groep vrouwen uit diversiteit van15 t/m 21 uur 

-11 nov. 2 Groep jong en vrouwen uit st. Gaxmudian van 17 t/m 21.30 

-23 nov .groep vrouwen uit st. Azerbaycan van 12:30 t/m  14:30 uur  

-04-dec . groep manen uit stichting kizilpar van  15:00 t/m 18:00 uur 

-13dec. Groep vrouwen  uit st Azerbaycan van  12:30 t/m  14:30 uur   

-15 jan. Groep manen uit diversiteit in st.dialooghuis 16 t/m 18:00uur 

-22 Jan groep vrouwen uit diversiteit in st.dialooghuis 16 t/m18:00uur 

-29 Jan groep jongeren uit diversiteit in st.dialooghuis 19t/m 21:00uur 

-05 feb.2017 groep mannen uit diversiteit Dialooghuis 16 t/m 18.00uur  

 

Deskundigen dhr. ismail Bozkir en sevda colakoglu  

 

 
Beeklaan 167 2562 AD  Den Haag 

Thema: mantelzorg, 
betreffende het project mannen / vrouwen  actief betrekken bij mantelzorg 
2016 
Start :sep 2016 t/m februari  2017 
Thema’s : mantelzorg trainingen met diverse organisaties. 
 







 


